
باسمھ تعالی

نمره )پاسخ نامھ دارد(سواالت ردیف

٠.٢٥

٠.٢٥

)نمره٢(تاریخ ادبیات 

.درستی و نادرستی ھر یک از عبارت ھای زیر را مشخص کنید

گرا و گاھی گرایش بھ نثر ھای ترجمھ ای در ادبیات معاصر، نو آوری ھا، اندیشھ ھای باستان)الف
.مورد توجھ قرار گرفت

دبی در دورهُ انقالب ترسیم افق ھای روشن و امید بخش پیروزی یکی از درون مایھ ھای آثارا)ب
.اسالمی است

١

٠.٢٥
٠.٢٥

.جاھای خالی را با واژه ھای مناسب پرکنید
.داستان نویسی فارسی بھ شیوهُ نوین می دانندگرآغاز.............. داستانجمال زاده را با مجموعھ ) الف
ترجمھ ای منظوم از یکی از شعرھای غربی است کھ ایرج میرزا آن را پدید ................ قطعھ ) ب

.آورده است

٢

٠.٢٥

کدام یک از گزینھ ھای زیر نادرست است؟
.افسانھ را منتشر کرد کھ بھ عنوان بیانیُھ شعر نو استمنظومھ ی. ش.ه١٣٠١نیما در سال ) الف
.یکی از موفق ترین رھروان شعر نیمایی،اخوان ثالث است کھ در بیش تر آثارش زبانی نمادین دارد)ب
.بود»شھری چون بھشت « جربھ داستان نویسی سیمین دانشوراولین ت)پ
.وره بیداری استزین العابدین مراغھ ای یکی از پیشگامان نثر سادهُ د)ت

٣

٠.٢٥

٠.٢٥

٠.٢٥

است؟»ب «ھ کدام یک ازپدیدآورندگان گروه  درجدول زیر،مربوط ب»الف «ازآثارگروه  ھریک 
)توجھ در گروه ب دومورداضافی است(

الف                                                            ب
داستان باستان                                                 سیدعلی موسوی گرمارودی)الف

محمدباقرمیرزاخسروی
امین پورگوشوارهُ عرش                                                قیصر) ب

میرزاحسن خان بدیع

ھدف از تشکیل انجمن ادبی خاقان بھ ریاست فتعلی شاه درتھران چھ بود؟

٤

٥

:مدت امتحان :ساعت شروع :  رشتھ ٣علوم و فنون ادبی:سواالت امتحان نھایی درس

٥:تعداد صفحھ / ٣:   /   تاریخ امتحان
١٣٩٨

آموزش دوازدھمسال 
متوسطھ

:نام و نام خانوادگی

مرکزسنجش آموزش و پرورش
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سالخرداد ماه دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت 
١٣٩٨



٠.٥

)س(مشھد،دبیرستان فاطمھ الزھرا٦طیبھ علیزاده یزدی،ناحیھ :طراح
)نمره٢(سبک شناسی

.ید وآن را ازنظر قالب بررسی کنیدزیررابخوانسرودهُ 
درشب تیره دیوانھ ای کو       دل بھ رنگی گریزان سپرده      در درهُ سردوخلوت نشستھ« 

».....درمیان بس آشفتھ ماندهد داستانی غم آور          ھمچوساقُھ گیاھی فسرده           می کن

٦

٠.٢٥
٠.٢٥

ھریک ازویژگی ھای زیر مربوط بھ کدام یک از قلمروھای سھ گانُھ نثرادبیات معاصر است؟
.گونھ ھای نثر فنی ومصنوع جایگاھی ندارنددراین دوره ) الف
. بسیاری ازواژه ھا ، کنایات واصطالحات عامیانھ وارد نثر داستانی این دوره شده اند) ب

٧

٠.٢٥
٠.٢٥

.ن مناسب پر کنیدجاھای خالی راباواژگا
.بیشتر می شود...................بعداز جنگ،گرایش بھ سبک ھای جدید داستان نویسی مانند) الف
.است....................مفھوم آزادی در شعر دورهُ بیداری، مترادف با مفھوم) ب

٨

٠.٢٥

بیداری نیست؟ازمیان گزینھ ھای زیر،کدام یک از ویژگی ھای زبانی شعر دورهُ 
.توجھ بھ مردم واستفاده از شعر برای آگاه سازی آنان) الف
.شعر دراین دوره بھ عنوان زبان برندهُ نھضت دراختیارروزنامھ ھا قرار گرفت) ب
....مثل بادافره ،خلیدن ،گلخن وتوجھ بھ واژگان کھن)پ
.گرایش بھ نماد در تصاویرشعری بیشتر می شود) ت

٩

٠.٢٥
.حماسھ وعرفان رادرشعر دورهُ انقالب بنویسیدوضعیت 

)س(مشھد،دبیرستان فاطمھ الزھرا٦طیبھ علیزاده یزدی،ناحیھ : طراح
١٠

٠.٥

)نمره٦(موسیقی شعر 
.)ذکریک دلیل کافی است(برای بیت زیرکدام وزن ترجیح دارد؟ چرا؟

»عی بھ تو مشغول وتو غایب زمیانھ نشانھ          جمای تیر غمت رادل عشاق «
مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن) بمستفعل مستفعل مستفعل فع لن )الف

١١

٠.٥
.؟مشخص کنیدام بیت ناھمسان استداز میان دوبیت زیر،وزن کدام بیت ھمسان ووزن ک

را تمام دانیمی کوش بھ ھر ورق کھ خوانی         کان دانش ) الف
خدایا بھ خواری مران از درم              کھ صورت نبندد دری دیگرم) ب

١٢

٠.٢٥
٠.٢٥

تقطیع نمونھ ھای زیر بھ صورتی کھ بین دو کمانک تقطیع شده است،باکدام اختیارات شاعری مطابقت 
دارد؟ 

(U - - U (دل انگیز ) الف
( - - UU ( سوی دریا ) ب  ١٣



٠.٥ یکسان است؟این اختیار از کدام نوع است؟»بر«در کجای مصراع باکلمُھ » باد «و» بھ«کلمات  ١٤

٠.٥
نادرست است؟کدام گزینھ باتوجھ بھ بیت زیر

»باعقل گشتم ھمسفر یک کوچھ راه از بی کسی       شدریشھ ریشھ دامنم از خار استدالل ھا «
سالم    : رکن آخر) ت٤: تعداد ارکان)متقارب       پ:نام بحر) مستفعلن      ب: وزن) الف

١٥

٠.٥
........باتوجھ بھ بیت زیر ھمُھ گزینھ ھا درست است بھ جز

»ما رازشیرهُ جان دادی تو شیر مادر            درپای نوجوانان گشتی تو پیر مادر «
.دو لختی استوزن بیت ھمسان ) الف
.مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن :نام وزن) ب

U – U- | - - - | U – U - | - - - :  نشانھ ھای ھجایی) پ
.ھجای ششم مصراع اول دارای اختیار زبانی بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه است)ت

١٦

٢
»دولت صحبت آن مونس جان ما را بسیار با ماست چھ حاجت کھ زیادت طلبیم     «باتوجھ بھ بیت 

بھ
. سواالت زیر پاسخ دھید

.بیت را تقطیع کنید ونشانھ ھای ھجایی و وزن بیت را بنویسید)الف
.نوع اختیارات وزنی بھ کاررفتھ در بیت را تعیین کنید) ب

١٧

٠.٥
.نام بحرھر یک از اوزان زیررابنویسید

مفاعیلن مفاعیلن فعولن) فاعلن                     بفاعالتن فاعالتن فاعالتن )الف ١٨

٠.٥

.پایھ ھای آوایی ، وزن ونشانھ ھای ھجایی دومصراع از شعر زیررا بنویسید
اھل کاشانم

روزگارم بد نیست
تکھ نانی دارم ، خرده ھوشی ، سر سوزن ذوقی

مادری دارم بھتراز برگ درخت
)س(مشھد، دبیرستان فاطمھ الزھرا ٦طیبھ علیزاده یزدی،ناحیھ :طراح

١٩

٠.٢٥
٠.٢٥

)نمره٦(زیبایی شناسی
.باتوجھ بھ بیت زیر بھ پرسش ھای زیر پاسخ دھید

»چھ باک از موج بحرآن راکھ باشد نوح کشتیبانچھ غم دیوارامت را کھ دارد چون توپشتیبان«
؟دراین بیت بین چھ واژه ھایی مراعات نظیر بھ کار رفتھ است)الف
.تلمیح بھ کاررفتھ دراین بیت را مشخص کنید) ب

٢٠



٠.٥

)  س( مشھد،دبیرستان فاطمھ الزھرا٦طیبھ علیزاده یزدی،ناحیھ :طراح
.است مشخص کنید» تضاد«و»متناقض نما«درسرودهُ زیر قسمت ھایی را کھ نشان دھندهُ آرایھ 

»خفتھ بیدار باید پیش ما                تا بھ بیداری ببیند خواب ھا «  ٢١

١.٢٥
.کنید ونوع آن رابنویسیدلف ونشربھ کاررفتھ درسرودهُ زیررا مشخص

»وگفتنش بشنوم            ازپای تا بھسر ھمھ سمع وبصر شدم تارفتنش ببینم «  ٢٢

٠.٢٥
شاعردربیت زیر از کدام آرایھ ادبی در سخن خود سود جستھ است ؟

»پس عدم گردم عدم چون ارغنون        گویدم انا الیھ راجعون  «  ٢٣

٠.٥
.حماسی رابھ اوج خودمی رساند؟این آرایھ رادر بیت زیر بیابیدکدام آرایھ ادبی تصویرآفرینی

»بیامد دو صد مرد آتش فروز            دمیدند گفتی شب آمد بھ روز «  ٢٤

٠.٢٥

کدام آرایھ » ......می توانست او اگرمی خواست کھ شغاد نابرادررا بدوزد با کمان وتیر« در عبارت 
ادبی یافت نمی شود؟

مراعات نظیر) تتضاد) پکنایھ                   )ایھام             ب) الف
٢٥

٠.٢٥
٠.٢٥
٠.٢٥

٠.٥

:بھ کار رفتھ در بیت زیر» ایھام تناسب « باتوجھ بھ 
»کھ زرد کرد؟            اکسیرعشق برمسم افتادوزر شدم ! گویند روی سرخ تو سعدی« 

.است.........دربیت باال بھ معنی اصلی»روی «)الف
در معنی فلز روی باکدام واژه ھا متناسب است ؟» روی « واژهُ ) ب
.ام تناسب در مصراع دوم مشخص کنیدیک ایھ) پ

در کدام عبارت از آرایُھ حس آمیزی استفاده شده است؟
د آنکھ دلش زنده شد بھ عشقرز نمیھرک) ب.                  رنگ تو زاللھ وسمن می شنوم) الف

٢٦

٢٧

٠.٥
.یافت می شود؟توضیح دھید»حسن تعلیل«در کدام یک از عبارت ھای زیر

.و قیام کرده انددرختان را دوست می دارم کھ بھ احترام ت)الف
.آدمی پیر چو شد حرص جوان می گردد        خواب در وقت سحرگاه گران می گردد)ب

٢٨

٠.٢٥

...........بھ کار رفتھ است بھ جز»اسلوب معادلھ «در ھمھ ی گزینھ ھا 
بی کمالی ھای انسان ازسخن پیدا شود          پستھ بی مغز چون لب وا کند رسوا شود)الف
.از آن مرد دانا دھان دوختھ است                  کھ بیند کھ شمع از زبان سوختھ است)ب
سعدی از سرزنش خلق نترسد ھیھات             غرقھ در نیل چھ اندیشھ کند باران را )پ

٢٩

٠.٧٥
.آرایھ ھای ادبی ھر عبارت را در کمانک مقابل آن بنویسید

(..................).زمستان سنگین شھر را بھ مدرسھ می رفت! مظلوم کوچک من)الف



. (.......................)بی مھر رخت روز مرا نور نمانده است)ب
.(..................)   دست غریق یعنی فریاد بی صداییم)ج

٣٠

0.5

0.5

0.5

)نمره٤(بررسی و تحلیل نظم و نثر
:باتوجھ بھ شعر زیر بھ پرسش ھا پاسخ دھید

مھتاب خجل ز نور رخسار شماستآغوش سحر تشنھ دیدار شماست            « 
علیرضا غزوه»              خورشید کھ در اوج فلک خانھ اوست         ھمسایھ دیوار بھ دیوار شماست

.دو مورد از ویژگی ھای فکری شعر را بنویسید)الف

.دو مورد از ویژگی ھای ادبی آن را بررسی کنید)ب

شعر در چھ قالبی سروده شده است؟)پ

31

0.5

.ویژگی ھای زبانی آن را بنویسیدمتن زیر را بخوانید و دو مورد از 
وقتی یقینم شد کھ . کھ کت و شلوار می پوشیدید شکیل تر از ھمیشھلباس نظامی بھ تنتان برازنده بود« 

من موحدی ام، شاگرد ! خودتان اید نزدیک بود بھ اختیار بھ سویتان خیز بردارم و فریاد بزنم آقای موسوی
».شما

32

0.5

کدام گزینھ در مورد قالب شعر درست است؟باتوجھ بھ شعر زیر
درطرف چمنپروانھ و شمع و گل شبی آشفتند         

وز جور و جفای دھر باھم گفتند         بسیار سخن
ترانھ و تصنیف)مسمط        ت)مستزاد      پ)نیمایی       ب)الف

33

0.5

0.25
0.25

.سروده ی زیر را بخوانید و بھ پرسش ھا پاسخ دھید
حسن شھادت از ھمھ حسنی فراتر است               ای محسن شھید من ای حسن بی گناه « 

ترسم تو را ببیند و شرمندگی کشد                         یوسف، بگو کھ ھیچ نیاید برون ز چاه
؟دارد اسارت تو بھ زینب اشارتی                           از اشتیاق کیست کھ چشمت کشیده راه

لبریز زندگی است نفس ھای آخرت                        آورده مرگ، گرم بھ آغوش تو پناه 
»یک کربال شکوه بھ چشمت نھفتھ است                    ای روضھ مجسم گودال قتلگاه  

.دو ویژگی فکری این سروده را بنویسید)الف

.یک ویژگی زبانی در آن بیابید )ب
البی سروده شده است؟این شعر در چھ ق)پ
.یک آرایھ تلمیح و یک آرایھ متناقض نما در شعر مشخص کنید)د

34



0.5

20
)س(مشھد،دبیرستان فاطمھ الزھرا٦طیبھ علیزاده یزدی، ناحیھ :طراح .با آرزوی موفقیت بارم



باسمه تعالی

نمره راهنماي تصحیح ردیف

0.5
درست-نادرست          ب –الف )      نمره٢(تاریخ ادبیات 

1

0.5 قلب مادر-یکی بود یکی نبود      ب-الف 2

0.25
گزینه پ  3

0.5
سیدعلی موسوي گرمارودي–میرزاحسن         ب –الف  4

0.25
وانحطاط اواخر دوره صفوي ودوره هاي بعداز آنرهایی بخشیدن شعر فارسی از تباهی 

5

0.5
) نمره2(سبک شناسی 

.طول مصراع ها با هم برابر نیستند وقافیه جاي مشخصی ندارد.قالب آن نیمایی است.است)از افسانه(این شعر سروده نیما 6

0.25
0.25

زبانی-ادبی       ب –الف  7

0.5
دموکراسی غربی–جریان سیال ذهن        ب –الف  8

0.25
گزینه ت 9

0.25
.در حماسه بعد زمینی غلبه داردودرعرفان بعد اسمانی.روح حماسه وعرفان در شعر این دوره اشکار است 10

0.5
)نمره6(موسیقی شعر 

ذکر یک دلیل .(آهنگ تر ودرك موسیقیایی آن راحتربیت الف ترجیح دارد زیرا همسان است وشباهت ارکان ان بیشتر است وخوش 
.)کافی است

11

:ساعت شروع : رشته :  سواالت امتحان نهایی درسراهنماي تصحیح 
1397/ 3/ :تاریخ امتحان 3علوم وفنونآموزش متوسطهدوازدهمسال 
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http://aee.medu.ir
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0.5 همسان) ناهمسان       ب) الف 12

0.5 صفحه 1توجه )مصوت+ي میانجی + مصوت بلند و(تغییر کمیت مصوت ها کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند)امکن حذف همزه    ب) الف
کتاب53

13

»دوم ادامۀ راهنماي تصحیح در صفحۀ « 

ب

نمره )صفحۀ دوم(راهنماي تصحیح ردیف
0.5 .)هجاي پایانی چه کشیده چه کوتاه بلند تلفظ می شود(اختیاروزنی.درپایان مصراع  14

2

0.5

0.5

)0.5(گزینه ب 

)0.5(گزینه پ 

) الف

یا ر با ما ست چ حا جت ك ز یا دت ط ل بیم

دو ل ت  صح ب  ت آن مو ن س جان ما را  بس
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